Majoru vidusskolas avīze-hronika
“Mēs. Tu. Es.”
Iznāk no 1998.gada

Adaptācijas diena
5.a klasei adaptācijai bija atvēlēta pirmā septembra nedēļa. Mums mainījās skolotāja un klases
audzinātāja. Ineta Jakovļeva tagad mācīs 1.klasi. Mums, 5.a klasei, audzinātāja būs matemātikas skolotāja
Maija Brusbārde.
1.septembrī bija svinīgā līnija, pēc tam mēs devāmies uz savu pirmo audzināšanas stundu, ēdām
kliņģeri un dzērām sulas. Skolotāja uzdāvināja katram pildspalvu un konfekti. Mūsu klase tagad būs
3.stāvā 310.kabinetā.
2.septembrī izrunājām iekšējās kārtības noteikumus, darbojāmies grupās, sadalījām klases
pienākumus. Skolotāja pastāstīja, kāda būs kārtība, kādi jauni mācību priekšmeti un skolotāji..
Vienu dienu mums izdeva bibliotēkas grāmatas, mums vajadzēja iet uz sesto stāvu. Mūs
iepazīstināja ar noteikumiem, bija grāmatu mugurpusē jāieraksta savs vārds un klase.
Pēc tam klasē spēlējām dažādas interesantas spēles, zīmējām, veidojām plakātus. Adaptācijas
dienas pagāja radoši un interesanti.
Pirmdien mums sākās mācības.
Marta Arsentjeva, 5.b klase

Adaptācijas diena – 3.septembris
Kad atbraucu uz skolu, māsiņa pie durvīm
man izmērīja temperatūru, tad aizgāju uz klasi un
satiku draugus, kurus es nebiju redzējis pusgadu.
Es apsēdos savā vietā un laimīgi sēžu
blakus manam labākajam draugam. Tad skolotāja,
jaunā klases audzinātāja, Evita stāstīja, kā šogad
notiks skolas stundas un starpbrīži.
Skolotāja lika mums parakstīt papīrus par
iekšējās kārtības noteikumiem un par drošības
noteikumiem. Ēriks Kogans, 5.a klase

Sveicam pedagogus, skolēnus,
tehniskos darbiniekus un vecākus,
jauno mācību gadu uzsākot!
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Dzejas dienas
Kā jau katru gadu septembrī, klāt ir dzejas dienas. Arī mūsu skolā tās vienmēr atzīmējam.
No rīta pirmajā stundā bija zibakcija, kurā uz lapas bija jāuzraksta vēlējums un jāieloka lidmašīnā.
Lai nebūtu tas jādara no rīta, izdomājām to darīt iepriekšējā vakarā. Nākamajā dienā, atnākot uz skolu, to
tur vairs nebija – apkopēja bija visu iztīrījusi un nejauši lidmašīnas izmetusi papīrgrozā.
Tad mēs izlocījām jaunas lidmašīnas un kopā ar 11. un 12. klasēm gājām gaitenī tās lidināt. Katrs
pameta gaisā un ķēra pēc tās, kas tuvāk. Skolotāja I.Balode bija fonā uzlikusi mūziku, mums vajadzēja
atšifrēt, kādi dzejnieku vārdi ir šajā dziesmā.
Nākamās divas stundas bija klases stunda un kulturoloģija. Skolotāja I.Freiberga izdomāja kopā
ar mums aizbraukt uz jaunatklāto Aspazijas pieminekli Dubultos. Ejot uz autobusa pieturu, atcerējāmies,
ka solā esam aizmirsuši klases biedru Jāni. Viņš bija devies pie māsiņas. Bet tā kā laika vairs nebija un
autobuss jau bija klāt, tad nu devāmies ceļā. Pie Aspazijas muzeja Dubultos kāpām ārā un gājām uz jūras
krastu pie pieminekļa. Skolotāja izstāstīja par pieminekli un kaķi pie Aspazijas kājām. Tad mēs atceļā vēl
apmeklējām muzeju, kur uz tāfeles salikām paši savas dzejas rindas.
Tad devāmies atceļā uz skolu un turpinājām mācību stundas. Kopumā diena bija interesanta, un
fakts, ka apkopēja izmeta lidmašīnas, piešķīra dienai nedaudz humora. Diena bija silta, saulaina un mēs
visi bijām labā garastāvoklī un dzejas iedvesmoti.
Gabriela Doškina, 10.a klase, Karīnas Ņikiforovas foto

Zibakcija "Pa vējam"
11.septembrī Majoru vidusskolā par godu dzejas dienai notika dažādas aktivitātes. Zibakcijas
mērķis bija kādam skolēnam no skolas sniegt iedvesmu ar dzejoli, kas tevi pašu iedvesmo.
Šo iedvesmas dzejoli viens otram skolēni nodeva ar papīra lidmašīnu palīdzību, kurās iekšā bija
ierakstīts dzejolis.
Man patika, ideja par to, ka dzejoļi tiek ierakstīti papīra lidmašīnā, jo tā šis pasākums kļuva
jautrāks. Patika arī tas, ka zibakcija ļāva skolēniem ar dzejoļiem iedvesmot pārējos, likt pasmaidīt, kā
arī tā bija iespēja saliedēties un jauki iesākt piektdienu.
Pamatskolas klasēs skolēni paši sacerēja dzejoļus, tos arī vizualizēja. Žūrija atlasīja labākos, kuru
autorus Sporta dienas noslēguma laikā apbalvoja. Elizabete Ozola, 11.a klase
Laimes kamolītis
No 5.līdz7.klasei bija Dzejas dienās jāsameklē dzejoļi par
laimi. Visus dzejoļus nolasīja klasē literatūras stundā, tad visi balsoja
par vienu dzejoli, ko mēs rakstījām pagalmā kā laimes kamoliņu.
Katrs ar krītu rakstīja vienu dzejoļa vārdu, kamēr dzejolis bija
uzrakstīts. Viesturs Vecgrāvis, 5.a klase, Ērika Kogana foto
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Olimpiskā diena
Man šogad ļoti patika Olimpiskā diena. Mana mīļākā lieta, ko mēs darījām, bija 60 m skriešana.
Vēl man patika meklēt priekšmetus - tas bija jautri. Bet nākamgad ceru, ka nebūs plūdi pie jūras un mēs
varēsim darboties tur.
Apbalvošanā es neko nevinnēju, bet biju priecīga par klases biedriem. Viņi to bija pelnījuši.
Kopumā man šis pasākums patika.
Alise Jerāne 5.b klase.
Sporta diena Majoru vidusskolā
Sporta diena Majoru vidusskolā šī gada 18. septembrī sākās ar visas skolas skolēnu pulcēšanos
Majoru sporta laukumā, protams, ievērojot obligāto 2 m distanci.
Pēc kopīgas vingrošanas, atšķirībā no citiem gadiem, 9.a un 9.b klašu audzēkņi devās kā
brīvprātīgie palīdzēt Eiropas volejbola čempionāta organizatoriem novākt jūras postījumus pēc vētras.
Pārējās klases pildīja savus uzdevumus, kuri tika iedoti katrai klasei. Uzdevumi bija pa grupām –
foto atmiņas pārbaude un tautas bumbas spēle, kā arī individuālie – lēkšanā ar lecamauklu, 60 m skrējienā
un vingrinājumā „atspolīte”.
Sporta diena noslēdzās ar apbalvošanu, kuras laikā skolēni par labākajiem individuālajiem
rezultātiem saņēma diplomus un balvas.
Viktorija Maija Brūvele, 8.a klase, autores foto

Sportistu vietā tiesnešu darbs
Kā katru gadu, arī šogad visi skolēni gaida šo dienu ar nepacietību, ne tikai sportisko aktivitāšu
dēļ, bet arī nenotiekošo stundu dēļ.
Man un maniem klases biedriem šī diena atšķīrās no iepriekšējiem gadiem. Kādreiz mēs
Olimpiskajā dienā sacentāmies savā starpā, lai uzzinātu, kurš ir ātrākais un stiprākais, bet šogad mēs
ieņēmām nevis dalībnieku lomu, bet tiesnešu. Godīgi sakot, man tiesnešu loma patika labāk, jo bija
interesanti novērot sacensību garu mazajos skolēnos.
Mūsu klases puišiem vajadzēja organizēt atspoles skrējienus. Aizraujoši bija izvēlēties distances
garumu un noteikumus, kā arī pats grūtākais uzdevums, pievilināt skolniekus, jo diemžēl viņu entuziasms
nebija pārāk liels. Tomēr pēc manis dotā starta signāla visi aizskrēja kā aizsvilušies.
Slikto laikapstākļu dēļ nevarējām doties uz jūru kur bija ieplānotas futbola spēles. Tomēr, ja
neņem to vērā, Olimpiskā diena bija izdevusies gan dalībniekiem, gan tiesnešiem.
Mikaels Mikaeljans, 11.a klase
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Ekskursijā uz Tērveti

Botāniskais dārzs

Šodien mūsu klase devas
ekskursijā uz Tērvetes dabas
parku. Viss mums sākās ar tīklu
parku, tur mēs ar draugiem
spēlējam spēles un spēlējāmies.
Tad mēs devāmies uz
Taureņu māju, tur bija ļoti
eksotiski taureņi. Vēl tur bija citi
eksotiski
dzīvnieki,
kā
piemērām, bruņurupuči.
Pēc tam mēs devāmies uz
milzīgo spēļu laukumu. Kad biju
izgājis trases, draugi mani
pasauca un mums atļāva iet uz
labirintu. Mēs tur spēlējām
ķerenes.
Tad mēs gājām garu ceļu
līdz skata tornim, pēc tam mēs
gājām uz Rūķīšu ciematu. Beigās
apmeklējām
dev
suvenīru
veikaliņu. Tad pienāca brīdis,
kad jākāpj autobusā. Tā ari
beidzās šī lieliskā ekskursija. Šī
bija tiešām lieliska diena!
Kristers Svoks, 5.b klase, Alises
Jerānes foto

Bija ekskursijas diena un beidzot nebija jāceļas tik agri kā
parasti. Mans noskaņojums bija labs un priecīgs. Skolā bija
jāierodas pl.8.15.,un mūsu vilciens atgāja pl.8.39. Iegājām klasē,
un mums izdalīja pusdienas. Tad gājām uz vilcienu braucām uz
Zolitūdi. Pēc tam gājām un gājām, līdz beidzot bijām galamērķī
''Botāniskais dārzs."
No sākuma mēs skatījāmies interesantus un dažādus kokus.
Pēc tam gājām uz lielo siltumnīcu, kur bija puķes, sukulenti un
Taureņu māja. No sākuma gājām apskatīt sukulentus. To bija
daudz un dažādi: lieli, mazi un tievi vai pat resni. Pēc tam mēs
gājām apskatīt taureņus! Man ļoti tie patika. Tikai vienīgā lieta kas
man pie tiem nepatika, bija tas, ka tur bija ļoti karsts.
Un beidzot gājām skatīties puķes. Tās bija dālijas. Tur bija
vesels lauks ar tām! Tas tik bija skats. Un beidzot mums bija
pikniks. Tur mēs ēdām un smējāmies. Pēc tam gājām uz kaktusu
veikalu. Tur bija lētas cenas, tāpēc paņēmu divus kaktusus.
Tā bija lieliska diena! Es visvairāk priecājos par to, ka varējām
redzēt taureņus un iegādāties kaktusus.
Dārta Aperāne, 5.a klase
Izbrauciens ar velosipēdiem
23. septembrī norisinājās ekskursiju diena. Šajā dienā visi
Majoru vidusskolas skolēni devās ekskursijās vai gāja
pārgājienos.
Mēs ar klasi no rīta satikāmies pie skolas. Ar velosipēdiem
braucām uz Bulduru izstāžu namu, kur apskatījām izstādi “Lelles
no cietuma”. Vēlāk mēs braucām uz Jūrmalas Brīvdabas muzeju.
Tur mēs pastaigājāmies un tad aizbraucām līdz jūrai. Pie jūras
nedaudz atpūtāmies un braucām mājās.
Kopumā uzskatu, ka šī diena bija ļoti jautra un aizraujoša,
un arī maniem klases biedriem un skolotājai tā patika. Ceru, ka
mēs vēl kādreiz brauksim ekskursijā ar velosipēdiem.
Estere Mantromoviča, 10.a klase
Siguldas piedzīvojumu parkā “Tarzāns”

1.attēlā. Ieraudzījām, kā šķiļas tauriņi
2.attēlā. Tauriņu mājas eksemplārs
Tērvetē

23. septembrī mēs ar klasi devāmies uz Siguldas piedzīvojumu
parku "Tarzāns". Pl.9.00 mēs iekāpām mikroautobusā un braucām mēs
aptuveni 1h un 30min.
Kad nokļuvām Siguldā, mēs meklējām, kur atrodas atrakciju
parks "Tarzāns". Uzvilkām aprīkojumu, lai varētu veikt trases. Ar
puišiem sākām Melno trasi. Mums likās, ka trase būs ļoti bailīga, bet
īstenībā nebija nemaz tik traki. Tad mēs gājām uz Sarkano trasi. Tur bija
kāds laiks jāpagaida, jo priekšā bija trīs meitenes, kuras no bailēm
bija apstājušās trases vidū un tālāk nevarēja tikt. Kad beidzot izgājām
Sarkano trasi, gājām uz 220 m trasi, kas bija ļoti interesanta. Vēlāk
uzbraucām ar krēslu pacēlāju un nobraucām ar rodeļiem. Pēc tam mēs
gājām uz batutiem un spēlējām tur tautas bumbu.
Ap Pl.14.00 mēs braucām uz Siguldas centru paēst.
Kopsavilkums un secinājums ir tāds, ka Siguldā ir daudz ļoti interesantu
atrakciju. Erlands Korulis, 7.a klase
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